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Betreft : Ulwo€ringsregellng subsldle verstcrken bestuurskracht 202o

Geacht college,

Hierbij informeren wij u dat wij op 5 november 2019 de

'Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht Noord -Holland
2020' hebben vastgesteld voor de jaren 2O2O tot en met 2022.Wii
wlllen hiermee gemeenten en regio's de komende drie jaren wederom

financieel kunnen ondersteunen bij bestuurskrachwersterking. De

uitvoeringsregeling wordt I januari 2020 van kracht.

Deze subsidieregeling is een vervolg op de "Uiwoeringsregeling

subsidie v€rsterken bestuurskracht Noord-Holland 2017", die in de

periode 2017 tot en met 2019 van kracht was. lnhoudelijk verschilt de

nieuwe regeling niet van de voorgaande regeling. Nieuw is wel dat ín de

nieuwe regeling de uiterste datum van indienen van een aanvraag is

verruimd tot I november van enig jaar.

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor een zestal act¡viteiten,

zoals het uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek, onderzoek naar

de gewenste vorm of samenwerkingspartner in verband met
gemeentelijke herindeling of samenwerking, het opstellen van een

regionale samenwerkingsagenda of het organiseren van regionale

bijeenkomsten voor raadsleden om de regionale samenwerking te

bevorderen.

Ook regio's kunnen subsidie aanvragen voor het uiwoeren van een

bestuurskrachtonderzoek. Zo hebben ook regio's de mogelijkheid om

een dergelijk onderzoek te starten als begin van eeR proces om te

komen tot meer samenwerking en/of herindeling.

ln de regeling is de verplichting opgenomen om bij de aanvraag tot
vaststelling aan te geven op welke wijze de onwanger opvolging zal
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geven aan de conclusles en aanbevelingen van het gesubsidiccrde

onderzoekladvles,

Meer informatle ov€r de regeling en hct lndienen van cen aanvra¡rg,

vindt u op onzc webslte:

httos:/ lwrur.noord:
holland.nl /Lok€t/ Productcn en D¡enstcn /Productcn op slfabat /V/Vffrl
erken-bcstuurskr¡chLNoord Holland-¡ubs ldic.

\tlllj vragen u dcze brief ook ter kennis te brengen van uw raad

Hoogachtend,

Gedeputecrde Stat€n yan Noord-Holland,

tt 4.
voorzitt€r

R.M. Bergkamp C-I- Loggera
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